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ΑΘΗΝΑ, …..-03-2021 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρακάτω Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές αφορά την προμήθεια ειδών              

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου, που θα δημιουργηθεί για 

την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ’ αριθ. 2019ΣΕ 

75020003 έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για 

την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε». Η κατάθεση προσφορών θα είναι για το σύνολο των 

ειδών που ζητούνται. Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως 

καινούρια και αμεταχείριστα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, με υλικά μη τοξικά 

και να πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.                 

Διευκρινίζεται ότι για όσα δεν καθορίζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση-τεχνικές          

προδιαγραφές ισχύουν τα οριζόμενα από τα διεθνή πρότυπα, τους ελληνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς σχετικά τόσο με την ποιότητα των υλικών όσο και για την χρήση και λειτουργία 

για την οποία προορίζονται. Ο οικονομικός φορέας, πρέπει να προσκομίσει δείγμα όλων των 

προσφερόμενων ειδών.  

Η παράδοση και η τοποθέτηση των εν λόγω ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του πρώην 

Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας – Αττικής, όπου θα δημιουργηθεί 

το Εθνικό  Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διά-

στημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30-04-2021. 
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Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται 

στην κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αφότου ειδοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής. 

 

 

 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 10 ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Στρώματα για μονό  
κρεβάτι και καλύμματα 

10  Τεμάχια Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτή-
σεις για την προμήθεια στρώματος ύπνου μονού διαστάσεων 

195x95εκ.. 
 Να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου και  

να εμπίπτουν είτε στην κατηγορία μέτρια σκληρού 
ή στη κατηγορία σκληρού, από πλευράς παρεχόμενης άνεσης και 

υποστήριξης του σώματος του χρήστη. 
Ο τύπος του στρώματος να είναι είτε με ελατήρια είτε με αφρώδη 

υλικά, είτε και τα δύο, ύψους τουλάχιστον 20 εκατοστών. 
Τα υλικά επένδυσης θα είναι ομογενή, υποαλλεργικά έτσι ώστε να 

σχηματίζουν ένα 
<<χαλί-στρώμα>> ικανού πάχους που θα περιβάλουν και θα επι-

καλύπτουν και τις δύο (2) πλευρές του ένθετου. 
Τα υλικά θα συντελούν στην διατήρηση της ομοιομορφίας του 

στρώματος και στην βέλτιστη 
ορθοπεδική ή/και ανατομική στήριξη του σώματος των χρηστών. 
Θα έχει εφαρμοστεί κατάλληλη αντιβακτηριδιακή επεξεργασία 

(φινίρισμα) κατά τη διαδικασία παραγωγής  
αυτού, έτσι ώστε η εν λόγω επεξεργασία να έχει μόνιμες ιδιότη-

τες. Τα στρώματα να φέρουν την σήμανση CE 

Κομοδίνα 
  

20 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
500,00€ 

Κατασκευασμένα με μελαμίνη  
με ένα ντουλάπι και ένα ράφι 
Διαστάσεις: Μ40xΒ40xΥ50 εκ. 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Πορτατίφ 20 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
300,00€ 

Χρώμα: Φυσικό – εκρού 
Υλικό : Ξύλινη βάση, μεταλλικός βραχίονας – Καπέλο ύφασμα από 

βαμβάκι και πολυεστέρα 
Να φέρει διακόπτη on/off 

Ντουλάπες (εξοπλισμός 
κοιτώνων) 

10 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Ντουλάπα ρούχων κλειστού τύπου με δύο ανοιγόμενα φύλλα και 
δύο συρτάρια. Εσωτερικά θα περιέχει ένα ράφι και μεταλλικό κο-
ντάρι για κρεμάστρες. Το ράφι θα είναι αποσπώμενο και πάνω από 
το κοντάρι, για την τοποθέτηση αντικειμένων (πηλικίων, κτλ). Τα 
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δυο συρτάρια, θα είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της ντουλά-
πας και εκτός του χώρου που δημιουργούν τα ανοιγόμενα φύλλα. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) 
                                   Μήκος (σε εκ.) 118 εκ. 

   Βάθος (σε εκ.) 60 εκ. 
    Ύψος (σε εκ.) 235 εκ. 

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατα-
σκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη 
αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 
Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 
2-3 mm, θερμοκολλήμενα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 
Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των 
πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι του-
λάχιστον 08mm.   
Τα δυο συρτάρια, θα είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της 
ντουλάπας, θα είναι ανεξάρτητα από το χώρο που δημιουργείται 
από τα ανοιγόμενα φύλλα καί θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης 
ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται 
η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυ-
νατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80 %. Τα συρτάρια θα φέρουν 
χειρολαβές. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
                                  Μήκος (σε εκ.) 118 εκ. 

Βάθος (σε εκ.) 60 εκ. 
            Ύψος (σε εκ.) 15 έως 20 εκ. 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Σετ κρεμάστρες 10 Σετ (τέσ-
σερα (4) τε-
μάχια ανά 
σετ) 

Προϋπολογισμός 
80,00€ 

Κρεμάστρες ντουλάπας ξύλινες. 

Τραπέζι 10 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
500,00€ 

Βοηθητικό τραπέζι σε τετράγωνο σχήμα, διαστάσεων 
Μ80xΠ50xΥ90 εκ., που θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα 
υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από με-
λαμίνη. 
Στα τέσσερα (4) ξύλινα πόδια, που θα είναι προσαρμοσμένα στις 4 
γωνίες αυτών, θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την απο-
φυγή θορύβων. 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Καρέκλες για κοιτώνες 20 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
700,00€ 

Κάθισμα τύπου επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα. 
      

                        Διαστάσεις           Απόκλιση 
Διαστάσεις πλάτης (σε εκ.)   45*35                 ±2 
Διαστάσεις έδρας (σε εκ.)                    45*45                 ±2 
Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε εκ.)           80-90           ±5 
Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο(σε εκ.) 42-52  ±3 

 
Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλα-
σμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή 
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πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολά-
δωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητι-
κά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 
Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα 
του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται 
από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευ-
ρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερι-
κό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω 
μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. 
Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα 
είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας 
και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. Η εσωτερική επένδυση 
της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυ-
ουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πά-
χους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. Κα-
τασκευάζονται από ημίσκληρη πολυουρεθάνη ενισχυμένα εσωτε-
ρικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω σε λάμες 5mm 
που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας. 
Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερμάτινη) χρώματος 
μαύρου. 

 

Καλαθάκια απορριμμά-
των 

10 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
100,00€ 

Καλάθια αχρήστων (30x35 γκρι χρώματος, μεταλλικού πλέγματος) 
χωρητικότητας 18 λίτρων. 

Στόρια 10 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Το Σύστημα εσωτερικής σκίασης οριζόντιων περσίδων θα τοποθε-
τηθεί εσωτερικά (επίτοιχη τοποθέτηση) και θα καλύπτει σε πλήρη 
ανάπτυξή του όλο το πλάτος και το ύψος της μπαλκονόπορτας 
(Π206εκ.xΥ230εκ.), για την προστασία από τον ήλιο. Θα παρέχει 
δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και περιστροφής των περσίδων 
(άνοιγμα – κλείσιμο). Θα αποτελείται από μεταλλικό μηχανισμό 
στήριξης (ανωκάσι) κατάλληλων διαστάσεων με ενισχυμένο προ-
φίλ, χειροκίνητο ενισχυμένο μηχανισμό περιστροφής τοποθετημέ-
νο στα στηρίγματά του (πλαστικό κορδόνι για ανύψωση των περ-
σίδων και μπαστούνι για την περιστροφή τους), στηρίγματα μεταλ-
λικά, φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα, ταινία υφασμάτινη 
και σκαλιέρα κορδονιού και μεταλλικό κατωκάσι. 
Τα φύλλα των περσίδων θα είναι αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 
1mm και πλάτους τουλάχιστον 25mm, με διπλή ακρυλική βαφή, σε 
χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Σετ τουαλέτας (καλάθι, 
πιγκάλ, Dispenser, πε-
τσετοκρεμάστρα) 

10 Τεμάχια 
 

Προϋπολογισμός 
400,00€ 

Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ  5 l - Ύψος 25.5 εκ. – Μήκος 25 εκ. Διά-
μετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι  
Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου   
Dispenser, 
Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη   
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ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
 

Καρέκλες 25 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Καρέκλα Μαθητείας. 
Εξωτερικές Διαστάσεις : 53x55x77 εκ. 
Κάθισμα : Μ 46 εκ. – Β 40 εκ. – Υ 45 εκ. 
Πλάτη : Ύψος 77εκ. 
Μεταλλικός Σκελετός 
Απόχρωση Silver 
Κάθισμα & Πλάτη 
Απόχρωση Μαύρο 

Έδρανα (Διθέσια) 12 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Θρανίο δύο θέσεων με επιφάνεια μελαμίνης 120x40εκ., μεταλλικό 
σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής ύψους 75 εκ. και πρόσοψη από 
μελαμίνη. 
Με ρεγουλατόρους για ρύθμισμα σε στραβό πάτωμα ώστε να μην 
κουνιέται όταν γράφουν οι μαθητές. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Καρέκλες με αναλόγιο 25 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Καρέκλα συνεδρίου-φροντιστηρίου με θρανίο-αναλόγιο σε μαύρο 
χρώμα. 
Διαστάσεις: 52x55x77 εκ. 

Πίνακες 2 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
170,00€ 

Πίνακας σεμιναρίων μαρκαδόρου χρώματος λευκού. Θα περιλαμ-
βάνει άγκιστρα στήριξης και θέση μαρκαδόρου. Διαστάσεις: 
120x180εκ. 

Έδρα καθηγητή με καρέ-
κλα 

2 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
500,00€ 

Γραφείο - έδρα καθηγητή με 2 θέσεις. Επιφάνεια 90χ60 εκ. Μετώ-
πη 90x25εκ. 
Καρέκλα 
Εξωτερικές Διαστάσεις : 53x55x77 εκ. 
Κάθισμα : Μ 46 εκ. – Β 40 εκ. – Υ 45 εκ. 
Πλάτη : Ύψος 77εκ. 
Μεταλλικός Σκελετός 
Απόχρωση Silver 
Κάθισμα & Πλάτη 
Απόχρωση Μαύρο 

Εξοπλισμός τουαλέτας  
(καλάθι ,πιγκάλ, σαπου-
νιέρα, πετσετοκρεμά-
στρα) 

2 Τεμάχια  Προϋπολογισμός 
200,00€ 

Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ  5 l - Ύψος 25.5 εκ.– Μήκος 25 εκ. Διά-
μετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι  
Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου  
Dispenser, 
Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη   
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (βιβλιοθήκη/γραφείο καθηγητών, γραφείο διοίκησης/γραμματείας, αποθήκη, χώροι 
υγιεινής και εξωτερικός χώρος) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Γραφείο Υπαλλήλου Τεμάχια 5 Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Το γραφείο του υπαλλήλου θα αποτελείται από την επιφάνεια 
εργασίας, το σκελετό και τη μετώπη. 
Οι διαστάσεις θα είναι 160 x 80 x 70εκ. 
Η επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα 
υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 35mm, με πρόσθετη αμ-
φίπλευρη επένδυση από μελαμίνη και θα υπάρχει ειδική ροζέτα 
για τη διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή 
πλαστικά πάχους 2 – 3mm. 
Ο σκελετός του γραφείου θα κατασκευαστεί από MDF ή μοριοσα-
νίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm, με πρό-
σθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκορα ξύ-
λινα ή πλαστικά, πάχους 2 – 3mm και στο κάτω μέρος των πλαϊνών 
θα τοποθετηθούν δύο (2) ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) με 
σπείρωμα. 
Η μετώπη του γραφείου θα είναι  από μοριοσανίδα τριών στρώ-
σεων ελάχιστου πάχους 25 mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με 
επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πά-
χους 2 - 3mm 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Καρέκλες Γραφείου Τεμάχια 5 Προϋπολογισμός 
1.000,00€ 

Περιστρεφόμενο κάθισμα εργασίας με υψηλή πλάτη και προσκέ-
φαλο, που θα στηρίζεται σε πεντακτινωτή βάση από χυτό αλουμί-
νιο (ματ ή γυαλισμένο) και θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθη-
τικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά 
τους κατά 360ο. Το κάθισμα θα διαθέτει τουλάχιστον μηχανισμούς 
ρύθμισης ύψους έδρας με αμορτισέρ αερίου, ρύθμιση ύψους πλά-
της και synchrο. Η έδρα και η πλάτη θα είναι ενιαία ή μπορεί εναλ-
λακτικά να αποτελείται από δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το τελικό 
υλικό επένδυσης θα είναι από δερματίνη, χρώματος της επιλογής 
της υπηρεσίας από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο προμη-
θευτής. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι σταθερά με κυρτά 
άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή και θα συνδέονται 
με μεταλλικούς κόμβους πάνω στο κάθισμα.  

 

Συρταριέρα - Συρταρο-
θήκη 

Τεμάχια 5 Προϋπολογισμός 
500,00€ 

Τροχήλατη (4 διπλοί τροχοί πλήρους περιστροφής) συρταριέρα με 
τρία (3) ιδίου μεγέθους αποθηκευτικά συρτάρια και ξεχωριστό 
συρτάρι μολυβοθήκη με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες 
για τα διάφορα είδη γραφείου. Η συρταριέρα που θα διαθέτει κε-
ντρική κλειδαριά θα κατασκευαστεί είτε από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων είτε από MDF επικαλυμμένη με μελαμίνη. Τα συρτάρια 
θα φέρουν χειρολαβές και θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρι-
βείας, εντός μεταλλικού προφίλ. Οι μετώπες των συρταριών θα 
κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου 
πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια 
απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση ή από MDF. 
Οι διαστάσεις της συρταριέρα - συρταροθήκη θα είναι Ύψος 50 * 
Μήκος 43 * Βάθος 56 εκ.  
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Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Σετ γραφείου (σουμέν, 
ημερολόγιο, μολυβοθή-
κη, κ.λπ.) 

Τεμάχια 5 Προϋπολογισμός 
500,00€ 

Δερμάτινο σετ γραφείου χρώματος μαύρο που θα περιλαμβάνει 
σουμέν γραφείου φάκελο, φακελλοστάτη και στυλοστάτη, μολυ-
βοθήκη, κύβο για χαρτί, βάση ημερολογίου. 

Ντουλάπες Τεμάχια 4 Προϋπολογισμός 
400,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ντουλάπα κλειστού τύπου με δύο ανοιγόμενα φύλλα που θα φέ-
ρουν χειρολαβές και κλειδαριά.  
Εσωτερικά θα περιέχει τέσσερα (04) ράφια εκ των οποίων το ένα 
(01) σταθερό και τα υπόλοιπα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, ώστε να 
παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πέντε (05) αποθηκευτικών 
χώρων ύψους τουλάχιστον 37εκ. έκαστος. 
Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατα-
σκευαστούν από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρό-
σθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 
Το πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών 
θα είναι 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) 

 Από Έως 

Μήκος ερμαρίου (σε εκ.) 80 80 

Βάθος (σε εκ.) 38 42 

Ύψος (σε εκ.) 200 210 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Ερμάρια Τεμάχια 4 Προϋπολογισμός 
200,00€ 

Τα κατασκευασμένα από Laminate ερμάρια θα αποτελούνται από 
τους ορθοστάτες, 1 εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και 
την πλάτη πάχους 8χιλ, η οποία θα τοποθετηθεί σε ειδική γκινισιά 
που θα φέρουν οι ορθοστάτες, ο πάτος και το καπάκι, διασφαλίζο-
ντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή στην κατασκευή. 
 
Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες, θα κατασκευαστούν από laminate 
πάχους 18χιλ και θα φέρουν πόμολα και κλειδαριά, ενώ όλο το 
έπιπλο θα σταθεροποιείται στο δάπεδο με την χρήση είτε μεταλλι-
κών ποδιών, είτε ρεγουλατόρων που θα ρυθμίζουν την σωστή ορι-
ζοντίωση του ερμαρίου. 
 
Ύψος 80 * Μήκος 80 * Βάθος 42 εκ. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Βιβλιοθήκες Τεμάχια 3 Προϋπολογισμός 
600,00€ 

Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τους ορθοστάτες και 4 ράφια 
από laminate πάχους 25χιλ και την πλάτη πάχους 8χιλ, η οποία θα 
τοποθετηθεί σε ειδική γκινισιά που φέρουν οι ορθοστάτες, ο πάτος 
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και το καπάκι, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα και 
αντοχή στην κατασκευή. 
Τα 4 ράφια της βιβλιοθήκης, που θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, 
θα δημιουργούν 5 κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους σε κάθε 
κάθετο τμήμα της βιβλιοθήκης, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς 
την τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και των διαστάσεων. 

Ύψος 188 * Μήκος 153 * Βάθος 36εκ. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 

που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Ράφια ντέξιον Αγορά και 
τοποθέτηση 
περιμετρικού 
ντέξιον για 
την κάλυψη 
αποθήκης 
47m2 με 
ύψος 2,5m 

Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Μεταλλική κατασκευή ραφιών τύπου ντέξιον, διαστάσεων 
Μ2150(εκ.)xΠ60(εκ.)xΥ220(εκ.), με πέντε (05) σειρές ραφιών. 
Τα ράφια θα είναι πάχους 0,9mm, ηλεκτροστατικής βαφής δια-
στάσεων Μ92(εκ.)xΠ60(εκ.), ικανά να αντέχουν περίπου 60κιλά 
ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου. 
Οι κολόνες (πόδια) Τ360 (36x36mm) θα είναι διάτρητες, ελάχιστου 
πάχους 1,8mm και ύψους τουλάχιστον 220εκ.. 
Η κάθε κατασκευή θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό πλα-
στικών πελμάτων και κομβοελασμάτων για τη στήριξη και σταθε-
ροποίηση της όλης κατασκευής, καθώς και δύο (02) μεταλλικές 
ταινίες, ανά αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλου μήκους για τη συ-
γκράτηση των αντικειμένων. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τον αντί-
στοιχο αριθμό γαλβανιζέ κοχλιών (βίδα μαζί με παξιμάδι), κατάλ-
ληλου διαμετρήματος, για τη συναρμολόγησή της, για την τοποθέ-
τηση των πλαϊνών μεταλλικών ταινιών, καθώς και για την τυχόν 
σύνδεση έκαστης κατασκευής με έτερη ίδιου τύπου. 

Καναπέδες/τραπέζι κα-
φέ 

Τεμάχια 3  
(Δύο τριθέ-

σιοι καναπέ-
δες και ένα 
τραπεζάκι 

καφέ) 

Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

Καναπέδες τριθέσιοι από τεχνητό δέρμα ελεύθερου σχεδιασμού 
(design), διαστάσεων (σε εκ.) μήκος 210 - βάθος 80 - ύψος 
72. 
Οι σκελετοί θα είναι κατασκευασμένα από μασίφ οξιά 3,5 εκ και τα 
χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσ-
σης. 
Οι ιμάντες θα είναι από λάτεξ υψηλής αντοχής, που θα εξασφαλί-
ζει την ανθεκτικότητά τους. 
Τα Αφρολέξ Εσωτερικής Κάλυψης θα φέρουν φύλλα πάχους του-
λάχιστον 2 εκ. 
Τα Καθίσματα θα φέρουν λάστιχα πάχους 15 εκ. και τουλάχιστον 
No 3.500. Τα λάστιχα θα επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και 
σιλικονούχο δίχτυ. 
Οι Πλάτες θα είναι με γέμιση σε μέγιστο ποσοστό 75% με συνθετι-
κό πούπουλο και ελάχιστο 25% λάτεξ ή φυσικό πούπουλο. 
Το τραπέζι τύπου σαλονιού θα έχει αποθηκευτικό ράφι και τέσσε-
ρα (4) ανεξάρτητα ξύλινα πόδια, στο κάτω μέρος των οποίων θα 
τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την αποφυγή θορύβων. 

Διαστάσεις Τραπεζιού τύπου σαλονιού 
                                                                              Από            Έως 

Συνολικό Μήκος Τραπεζιού (σε εκ.) 130    140 
Πλάτος Τραπεζιού (σε εκ.) 60 65 
ΣυνολικόΎψος (σε εκ.) 50 55 

Η κυρίως επιφάνεια του τραπεζιού και τo ράφι στο κάτω μέρος Θα 
κατασκευαστούν από MDF ή μορίοσανίδα υψηλής πυκνότητας, 
πάχους τουλάχιστον 25 mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη 
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αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 
Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, 
θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική και στρογγυλευμένα στις ά-
κρες. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Εξοπλισμός τουαλέτας 
(πιγκάλ, βούρτσα, σα-
πουνιέρα, πετσετοκρε-
μάστρα 

2 Τεμάχια Προϋπολογισμός 
200,00€ 

Καλάθι μπάνιου με Πεντάλ  5 l - Ύψος 25.5 εκ. – Μήκος 25 εκ. Διά-
μετρος 19.5 εκ. Ανοξείδωτο Ατσάλι  

Πιγκάλ Inox Κλειστού Τύπου   
Dispenser 

Κρεμάστρα μπάνιου 2 θέσεων ανοξείδωτη 

Τραπέζι συσκέψεων 
διοίκησης με τρεις καρέ-
κλες 

Τεμάχια 4 
(1 τραπέζι 
και 4 καρέ-

κλες) 

Προϋπολογισμός 
250,00€  

Τραπέζι 160€ και 
τρεις (3) καρέ-

κλες 
x 30€ 

Το Συνεδριακό τραπέζι τεσσάρων (4) ατόμων μπορεί να είναι 
στρογγυλού σχεδιασμού (design). Η επιφάνεια εργασίας θα κατα-
σκευαστεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους 
από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφί-
πλευρη επένδυση από μελαμίνη, στη μέση της οποίας θα υπάρχει 
ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων και θα στηρίζεται σε τέσ-
σερα (4) ξύλινα ή μεταλλικά πόδια κυκλικής διατομής, προσαρμο-
σμένα με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα, στο 
κάτω μέρος των οποίων θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για 
την αποφυγή θορύβων. 
Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, 
θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. 
Η διάμετρος του συνεδριακού τραπεζιού θα είναι 100 εκ. και συ-
νολικό ύψος  75 εκ. 
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Τραπέζι συσκέψεων 
καθηγητών με δέκα κα-
ρέκλες 

Τεμάχια 11  
(1 ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΚΑΙ 10 ΚΑΡΕ-
ΚΛΕΣ) 

Προϋπολογισμός 
1.500,00€ 

1 Τραπέζι x 
500,00€ και  

δέκα (10) καρέ-
κλες x 100,00€ 

Το Συνεδριακό τραπέζι δέκα (10) ατόμων μπορεί να είναι οβάλ 
σχεδιασμού (design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργα-
σίας και επαρκή αριθμό ποδιών, κατασκευασμένα από υλικά υψη-
λής ποιότητας και αντοχής. 
Η Επιφάνεια Εργασίας Συνεδριακού Τραπεζιού Θα κατασκευαστεί 
από MDF ή μορίοσανίδα υψηλής πυκνότητας, πάχους από 25 έως 
35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επέν-
δυση από μελαμίνη, στη μέση της οποίας θα υπάρχει ειδική κατα-
σκευή για τη διέλευση καλωδίων. 
Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 - 3mm, 
θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. 
Τα πόδια του τραπεζιού θα είναι μεταλλικά, θα αποτελούνται από 
κολώνα διαμέτρου 12-15εκ. και κυκλική βάση διαμέτρου 55-60εκ., 
ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα και η αντοχή. Στο κάτω μέ-
ρος της βάσης θα υπάρχει σύστημα οριζοντιότητας. Το σύστημα 
σύνδεσης των ποδιών με την επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα και αντοχή της κατα-
σκευής. 

Διαστάσεις συνεδριακού τραπεζίου έξι (6) ατόμων 
                                                         Από           Έως 

Συνολικό μήκος συν. τραπεζιού (σε εκ.) 190 200 
Πλάτος συνεδριακού τραπεζιού (σε εκ.) 100 105 
                       Συνολικό ύψος (σε εκ.) 70 75 
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Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Μεταλλικά τραπέζια Τεμάχια 4 Προϋπολογισμός 
400,00€ 

Μεταλλικά τραπέζια Διαστάσεις:  
                                                                               Από        Έως 

                       Συνολικό μήκος (σε εκ.) 120 140 
                     Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)  70  90 
                       Συνολικό ύψος (σε εκ.)  70  75 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

Μεταλλικά παγκάκια Τεμάχια 4 Προϋπολογισμός 
600,00€ 

Μεταλλικά παγκάκια με διαστάσεις:  
                                                                              Από         Έως 

                       Συνολικό μήκος (σε εκ.) 118 127 
                     Συνολικό Πλάτος (σε εκ.)  50  60 
                       Συνολικό ύψος (σε εκ.)  70  85 

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία βάσει δειγματολογίου, 
που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. 

 

     Για την εταιρεία 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

……………………………….    


